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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků): 

 
Autorka pro svou studii zvolila téma, které je jednak nesmírně aktuální, jednak ovlivňované 

celou řadou turbulencí (úsporná opatření, vysoce emotivní vystoupení ze strany ochránců 

přírody atd.). Při svém badatelském úsilí postupuje nesmírně systematicky a svědomitě, od 

úrovně nadnárodní, až prakticky po lokální. Problematiku pojímá do hloubky, za využití všech 

dostupných zdrojů. Zejména je třeba vyzdvihnout komunikaci autorky se zainteresovanými 

experty z více stran pomyslné "barikády" související s podporou či podmíněnou kritikou 

budování vodních cest. Význam této problematiky z hlediska národních a zejména 

nadnárodních hledisek je skutečnost, že byla zařazena jako jedna ze dvou evropských 

kritických infrastruktur. Ve studii jsou velmi dobře popsány možnosti rozvoje vodních 

dopravních tras na území státu, z pohledu možnosti jejich připojení do systému 

Transevropskou síť vodních dopravních tras. Přestože se jedná z pohledu konfigurace  

a profilu dotčeného území o technicky i finančně velmi náročné projekty tak jejich 

ekonomický přínos za využití evropských fondů by byl velice pozitivní. Jak autorka správně 

uvádí, tak vedle technicko-ekonomických hledisek jsou zde i odporující názory zejména 

ekologických aktivistů. Pro hlubší rozbor základních hledisek byla autorkou požita SWOT 

analýza. V závěru jsou navrženy formou hypotéz tři možné varianty řešení, které přihlíží  

k různým, často i navzájem si odporujícím názorům. Text velmi dobrým způsobem přibližuje 

tu oblast kritické infrastruktury, která není veřejnosti často ani vnímána, ale která by mohla 

mít v budoucnu pro rozvoj dopravy v Evropě velký význam. 
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